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MAAILMANKUVAN POHDINTAA

”Koin, että leirillä kuunneltiin ja
hyväksyttiin kaikkien mielipiteet ja
elämänvalinnat. Keskustelu oli pohtivaa, eikä omista poteroista huutelemista. Oli mukava huomata, ettei
ole yksin erilainen, vaan kaikkea
toimintaa leimasi arvostaminen ja
hyväksyminen.” – Oona, leiriläinen

VAPAUTTA OLLA SINÄ

Leiriviikko rakentuu nuorten elämässä ajankohtaisten ja
askarruttavien teemojen ympärille.
Leirillä käsitellään ainakin
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Mikä on protuleiri?
U

teliasta pohdintaa, leikkiä ja toimintaa, syvällisiä keskusteluja, uusia ystäviä,
kiinnostavia mielipiteitä, leireilyä ja tunnelmointia. Kaikkea tätä ja paljon
muutakin ovat Prometheus-leirit eli protuleirit.
Protuleirit on tarkoitettu kaikille nuorille katsomuksellisista ja kulttuurillisista taustoista riippumatta. Protuleirillä käsitellään yhteiskunnallisia, filosofisia ja
omaan elämään liittyviä kysymyksiä esimerkiksi keskustelujen, leikkien ja näytelmien avulla. Leirin tavoitteena on vahvistaa osallistujien itsetuntemusta sekä kannustaa heitä itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun. Jokaiselle annetaan tilaa pohtia
maailmankatsomustaan ja muodostaa omat näkemyksensä käsiteltäviin aiheisiin.
Leirit kestävät kahdeksan päivää, ja kunkin leirin suunnittelee ja vetää noin seitsemästä vapaaehtoisesta koostuva koulutettu tiimi. Leirit on tarkoitettu kaikille 8.
tai 9. luokan käyneille nuorille. Tarjolla on myös sennuleirejä 16–20-vuotiaille ja
aikuisleirejä yli 20-vuotiaille sekä muuta yhdistystoimintaa. Koskaan ei ole myöhäistä lähteä kokemaan unohtumaton viikko. Älä siis epäröi, vaan tule mukaan!

UUSIA OIVALLUKSIA
HYVÄ RYHMÄHENKI

”Protuleiri on aivan uskomattoman hieno kokemus, ja samanlaista tiivistä ryhmähenkeä
en ole ikinä kokenut missään
muualla, saati sitten noin lyhyen ajanjakson kuluessa.”
– Ossi, leiriläinen

Protu järjestää vuosittain n. 65 leiriä
eri puolilla Suomea. Kullekin leirille
otetaan 12–17 leiriläistä leiripaikan tiloista riippuen. Leiripaikat ovat yleensä leirikeskuksia, joissa on hyvät mahdollisuudet protumaiselle pohdinnalle
eri kokoisissa ryhmissä. Leiripaikkojen ominaisuudet vaihtelevat paikkakohtaisesti esimerkiksi majoittumistilojen ja suihkutilojen suhteen. Protun
nettisivuille on koottu tietoa leiripaikkojen varustelusta, jotta jokainen
voi valita omaan mieltymykseensä sopivan paikan omalle leirilleen.
Kesäkuukausien lisäksi leirejä järjestetään syysloma- ja hiihtolomaviikoilla.

Tavallisten nuorten leirien ohella järjestetään vuosittain teemaleirejä,
jotka eroavat tavallisista leireistä leiripaikkansa tai käsittelytapojensa painotuksen vuoksi. Vuosien varrella on
järjestetty ainakin:
• tanssileiri
• teatterileiri
• kuvataideleiri
• sanataideleiri
• musiikkileiri
• vaellusleiri.
Teemaleireille ovat tervetulleita osallistumaan aivan kaikki, joita erityisteema kiinnostaa! Järjestettävät teemaleirit vaihtelevat vuosittain, joten
tarkistathan ensi kesän teemaleiritarjonnan nettisivuiltamme.

HAUSKOJA LEIKKEJÄ
SYVÄLLISIÄ KESKUSTELUJA

Protuleiriä on kuvailtu joskus elämän
parhaaksi viikoksi. Tämä on totta, mutta
totta on myös se, että leiriviikko on hyvin intensiivinen kokemus: uusia tuttavuuksia, paljon ohjelmaa ja pohdittavaa
ja vain vähän omaa aikaa. Jos sinusta siis
tuntuu, ettet ehkä ole leirikunnossa tänä
vuonna, tule leirille vaikka vasta seuraavana!
Muistathan myös, että leirejä vetävät
koulutetut vapaaehtoiset, eikä leiritiimeissä siis ole esimerkiksi terveysalan
ammattiosaamista. Jos tarvitset erityistä
tukea tai tietoa esimerkiksi leiripaikan
esteettömyydestä osallistuaksesi leirille,
ota yhteyttä Protun toimistoon.

Vi ordnar läger också på svenska!
Kom och uppleva den bästa veckan
i ditt liv!
www.protu.fi/svenska
We also arrange international
camps! Come to spend the best week
of your life!
www.protu.fi/english

#PROTU

#ELÄMÄSIPARASVIIKKO

Mikä on Protu?

P

rometheus-leirin tuki ry eli Protu on vuonna 1990 perustettu uskonnollisesti ja
poliittisesti sitoutumaton nuorisojärjestö. Yhdistys on kaikkien protujen ja protumielisten oma yhteisö sekä leiri- ja muun protutoiminnan selkäranka.
Protu toimii pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Protuleirin käyneille on Protussa
tarjolla harrastus, ystävä piiri ja yhteistö. Joka kesä sadat nuoret lähtevät leirin
jälkeen apuohjaajaksi seuraavan kesän leireille. Monet lähtevät myös mukaan
muuhun Protun toimintaan, esimerkiksi työryhmiin ja jaostoihin, apukokiksi, jatkoleireille, tapahtumiin sekä paikallisryhmiin. Protun ydinajatuksena on, että leirien tapaan myös vapaaehtoistoiminta yhdistyksessä antaa osallistujille mahdollisuuden oppia uusia asioita ja taitoja, joista on hyötyä kaikkialla elämässä.

“Itsetunto on kasvanut ihan uskomattoman
paljon. Kaikki aktiivitoiminta on jollain
tapaa luottamuksenosoitus: järjestöllä on
luotto siihen, et nuoretkin ihmiset osaa
pyörittää tätä hommaa. Aika uskomaton fiilis
on onnistua ja huomata, et mähän oon tän
luottamuksen arvoinen, mä osaan ja mun
toiminnalla on vaikutusta vaikka miten paljon!”
– Emppu, Protu-yhdistyksen aktiivi

UUSIA YSTÄVIÄ
AVARTAVIA KOKEMUKSIA

Tavoitteet ja periaatteet
Keväällä 2019 julkaistiin tieteellinen tutkimus, jonka mukaan protuleirit vahvistivat nuorten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja ja suvaitsevaisuutta sekä vaikuttivat leiriläisten ajatteluun myös pidemmällä aikavälillä (T. Eskelinen ja
P. Lundbom: Prometheus-leirit kasvun areenana).
Protuleirin tavoitteena on olla leiriläisille turvallinen ja hyväksyvä paikka,
jossa he voivat hankkia valmiuksia elämään, kehittää maailmankatsomustaan ja ajatella itsenäisesti. Leirin idea perustuu ihmisten kykyyn päättää
omasta elämästään ja kantaa vastuuta maailmasta.
Protuleireistä tekee protuleirejä se, että leiriläiset hyväksytään omana itsenään ja heille annetaan tilaisuus puhua asioista niin, että heitä todella
kuunnellaan. Leirillä herätellään ajatuksia, vaihdetaan kokemuksia, annetaan mahdollisuus oivaltaa uusia näkökulmia, opetellaan perustelemaan
ja arvioimaan perusteita. Oman itsensä hyväksyminen ja toisten ihmisten
kokemusten ja näkökulmien kuuleminen opettaa hyväksymään toisia sekä
näkemään asioita heidän kannaltaan.
Leiriläisiä kannustetaan uteliaaseen ja kriittiseen pohdintaan sekä ottamaan
vastuuta omien päätösten vaikutuksesta omaan elämään, muihin ihmisiin
ja ympäristöön. Leiriläisille ei anneta valmiita vastauksia siihen, millaisia
valintoja pitäisi tehdä, vaan heitä kannustetaan tekemään valintoja itsenäisesti ja tietoisena seurauksista.
Leiritoiminnan periaatteet löytyvät kokonaisuudessaan Protun nettisivuilta: www.protu.fi

LISÄTIEDOT JA
ILMOITTAUTUMINEN:
www.protu.fi
Ilmoittautuminen seuraavan kesän
leireille alkaa vuosittain edeltävänä
syksynä 1.11. ja jatkuu aina kunkin
leirin alkuun asti. Ilmoittautuaksesi
sinun täytyy ensin luoda käyttäjätili
sivuille. Sivuilta löydät leirien ajantasaiset hintatiedot sekä ohjeet ilmoittautumislomakkeen täyttämiseen. Voit
liittyä Protun jäseneksi leiri-ilmoittautumisen yhteydessä. Taloudellisesti
heikossa asemassa olevat ovat oikeutettuja leirimaksun alennukseen.
Prometheus-leirien järjestämiseen on
saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

“Oma
kokemukseni
oli
unohtumaton, ja ilman sitä
olisin sokea monille asioille,
joita en ollut itse tajunnut
aiemmin ajatella. En olisi tämän
hetkinen minä ilman protua.”
– Tua, leiriläinen
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